
INWESTYCJE  
MOTOREM ROZWOJU
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Szybki postęp technologiczny, tak charakterystyczny dla naszej branży, wymaga 
ciągłych inwestycji w infrastrukturę. Ogromne zmiany, jakie dokonały się w Ponzio  
na przestrzeni ostatnich lat, wyraźnie przyspieszyły ekspansję firmy.

Zakończyła się trwająca od dwóch lat rozbudo-
wa infrastruktury firmy w Cekanowie. Proces roz-
łożono na kilka etapów, a jego zwieńczeniem 

było uruchomienie pionowej linii lakierniczej. Cała in-
westycja obejmowała także budowę magazynu wyso-
kiego składowania, rozbudowę działu technicznego 
oraz wdrożenie systemu informatycznego do obsługi 
procesów produkcyjno-magazynowych.

Pionowa linia lakiernicza na pełnych 
obrotach
Uruchomiona na przełomie roku linia lakiernicza osią-

gnęła już pełne moce produkcyjne. Imponujący swoimi 
rozmiarami park maszynowy jest przygotowany na przy-
jęcie bardzo dużych partii materiału. W skali roku jest 
możliwe polakierowanie na tej linii ok. 2 milionów m2 po-
wierzchni profili. Produkt poddawany jest ścisłej kontroli 
pod kątem dokładności i równomierności rozłożenia po-
włoki lakierniczej. Dwie kabiny lakiernicze pozwalają na 
szybką zmianę koloru. Dzięki temu proces wykończenia 
powierzchni aluminium przebiega dużo szybciej, a zle-
cenia obiektowe są realizowane w krótszym czasie.

Korzyści dla klientów
Dodatkowo, aby przyspieszyć procesy produkcyj-

no-magazynowe, firma wdrożyła pełną automatyzację 
i elektroniczną obsługę wydawania towaru. Identyfikację 
produktów znacznie ułatwiło ich znakowanie.

Etykieta zawiera nie tylko kod kreskowy, ale też in-
deks i rysunek danego profilu. Wprowadzone zmiany 
przyniosły klientom firmy szereg korzyści. Większe 
możliwości magazynowania spowodowały dostępność 
„od ręki” szerokiej gamy profili lakierowanych w najbar-
dziej popularnych kolorach standardowych. Dzięki 
wyższej wydajności lakierni skrócił się czas oczekiwa-
nia na gotowy produkt. Wdrożenie systemu „bezpapie-
rowej” obsługi wydawania towaru znacznie przyspie-
szyło procesy logistyczne.  

Uruchomiona na przełomie roku linia 
lakiernicza osiągnęła już pełne moce 
produkcyjne. W skali roku jest możliwe 
polakierowanie na tej linii ok. 
2 milionów m2 powierzchni profili.
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Aluminium dla indywidualnych 
inwestorów
Przeprowadzone inwestycje przyspieszyły także 

rozwój systemów. Dział techniczny, który zyskał w no-
wym budynku przestrzeń do pracy o metrażu ponad 
900 m2, jednocześnie zwiększył kadrę zespołu inży-
nierów odpowiedzialnych za projektowanie i wdraża-
nie nowych produktów.

Coraz więcej rozwiązań projektowanych jest pod 
kątem klientów indywidualnych. Po sukcesie rynko-
wym drzwi przesuwnych w systemie SL1600TT przy-
szedł czas na innowacyjne, funkcjonalne rozwiązanie 
SL1700TT rekomendowane do apartamentów, bar-
dzo ciepły system przesuwny SL1800TT oraz niezwy-
kle przestronny, minimalistyczny „greatvision” SL2000. 

Dużym zainteresowaniem właścicieli domów w całej 
Europie cieszą się „najcieplejsze” systemy aluminio-
we. Liderem w tej dziedzinie jest Ponzio PE96 – zarów-
no system okien, jak i drzwi. W segmencie drzwiowym 
prym wiodą drzwi panelowe w systemie PE78N HI 
o najwyższej funkcjonalności oraz bogatym wzornic-
twie. Ponadto właściciele rezydencji inwestują w sto-
larkę zabezpieczającą przed włamaniem. Ponzio ofe-
ruje systemy okien (PE68, PE78N), które zapewniają 
odporność na włamanie w jednej z najwyższych klas 
RC4. Osobną grupą systemów, w którą właściciele 
coraz chętniej wyposażają swoje domy, są np. drzwi  
harmonijkowe (Ponzio PE78 Fold) – rozwiązanie otwie-
rające przestrzeń domu na zewnątrz, oraz wewnę-
trze ścianki loftowe (OF90 IW) – interesujący sposób  
podziału wysokich industrialnych pomieszczeń.      n

Aby przyspieszyć procesy produkcyjno- 
-magazynowe, firma wdrożyła pełną 
automatyzację i elektroniczną obsługę 
wydawania towaru.


